
APICS Snelgids 

Vernieuwd uiterlijk APICS loket 

Het APICS loket werd in een nieuw jasje gestoken! Een 

nieuwe look zonder verlies van de functionaliteiten van het 

u vertrouwde APICS loket voor aangevers van gevaarlijke 

goederen. 

Locatie aan boord voor goederen die niet in containers 

zitten 

Het ingeven van stuwposities voor bulk en stukgoederen, 

niet in containers, gebeurt in het nieuwe loket op 

goederenniveau. Een nieuw tabblad wordt beschikbaar 

gesteld wanneer toevoegen stuwposities geselecteerd 

wordt, waarin de stuwposities per goed worden ingegeven. 

 

Welke schermen bevat het APICS Loket? 

Aangiften 
overzicht van al uw aangiften 

Aangiften afvoerder 
overzicht van alle aangiften waarvoor uw bedrijf 

opgegeven werd als tweede partij 
Aangifte goederen 

overzicht van alle aangiften op goederenniveau 
Aangifte waarschuwingen 

overzicht van uw aangiften met waarschuwing 
Verblijfstermijn goederen 

overzicht van de reeds aangeleverde goederen met hun 
status wat betreft vertoef op kaai  

DGN contactpersonen 
beheer de gecertifieerde contactpersonen en 

gemachtigden 
Uitzonderingen 

overzicht van alle uitzonderingen aangevraagd 
voor uw bedrijf  
IMDG register 

overzicht  van alle gevaarlijke stoffen ingedeeld 
per reglementering 

 
 

 

 

 

 

 

Hoe maak ik een aangifte voor verpakte goederen 

stukgoed? 

Navigeer naar Gevaarlijke Goederen en selecteer vervolgens 

Aangiften.  

Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe Aangifte. 

Vul alle verplichte velden in en klik vervolgens bovenaan op 

Partijen. Vul alle verplichte velden in en klik vervolgens bovenaan 

op Goederen. Vul alle verplichte velden in. 

Klik l inks onderaan op Toevoegen stuwposities en vervolgens 

bovenaan op de tab Stuwposities. Vul alle verplichte velden in en 

klik op Opslaan en Verzenden.  
 

Hoe maak ik een aangifte voor verpakte goederen in 

containers? 

Navigeer naar Gevaarlijke Goederen en selecteer vervolgens 

Aangiften. Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe Aangifte. 

Vul alle verplichte velden in en klik vervolgens bovenaan op 

Partijen. Vul alle verplichte velden in en klik vervolgens bovenaan 

op Goederen. Vul alle verplichte velden in. Selecteer Toevoegen 

stuwposities niet. Klik rechts bovenaan op de tab Containers. Vul 

alle verplichte velden in en klik op Opslaan en Verzenden. 
 

Hoe maak ik een aangifte voor goederen in bulk? 

Navigeer naar Gevaarlijke Goederen en selecteer vervolgens 

Aangiften. Klik in de rechterbovenhoek op Nieuwe Aangifte. 

Selecteer bovenaan Bulkaangifte. Vul alle verplichte velden in en 

klik vervolgens bovenaan op Partijen. Vul alle verplichte velden 

in en klik vervolgens bovenaan op Goederen. Vul alle verplichte 

velden in. Klik l inks onderaan op Toevoegen stuwposities en 

vervolgens bovenaan op de tab Stuwposities. Vul de stuwposities 

aan en klik op Opslaan en Verzenden. 
 

Op welke manieren kan ik verlengd vertoef aanvragen? 

1. Op basis van uw eigen aangifte: Navigeer naar Aangiften 

waar wordt getoond of er een verlengd vertoef vereist is. 

Klik op de drie puntjes bovenaan de aangifte en selecteer 

Nieuwe uitzondering. Vul alle verplichte velden in en klik op 

Opslaan en Verzenden. 

2. Indien er naar u verwezen werd als 2e partij: Navigeer naar 

Aangiften afvoerder. Klik op de drie puntjes bij de 

desbetreffende aangifte en selecteer Nieuwe uitzondering. 

Vul alle verplichte velden in en klik op Opslaan en 

Verzenden. 

3. Indien je de verblijfstermijn op kaai van reeds aangevoerde 

goederen eerst wilt controleren: Navigeer naar 

Verblijfstermijn goederen. Controleer de goederen met 

status Dreiging om na te gaan of deze tijdig worden 

afgevoerd. Klik op de drie puntjes en selecteer Nieuwe 

uitzondering om een verlengd vertoef aan te vragen. Voor 

goederen met status Vereist had reeds een verlengd vertoef 

aangevraagd moeten worden.   



 

 

 

 

 

 

 

Tips voor de bulkaangifte 

• Voor het aangeven van lege ongereinigde tanks: geef 

verpakkingscode VE op met als nettogewicht 0 

kilogram. 

• Indien het zeeschip aankomt met een lege 

ongereinigde tank en de haven verlaat in dezelfde 

staat: geef de tank aan als aan boord behouden van 

een lege tank. Op deze manier dienen er geen twee 

afzonderlijke aangiftes ingediend te worden. 

• Indien het zeeschip aankomt met een lege 

ongereinigde tank en de tank wordt gevuld vóór het 

schip de haven verlaat: maak een aangifte voor lossen 

van de lege tank en een aangifte voor laden in 

diezelfde tank. 

• Indien een tank van een schip gelost wordt in de haven 

en weer vertrekt zonder gasvrijcertificaat: maak een 

aangifte zowel voor het lossen van het product als voor 

het laden van 0 kilogram in de lege tank. 
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